
 

ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Raval 
 

Data:16 de setembre de 2020 Hora: 18.30h 

Lloc: Casal de Barri de Folch i Torres i Programari JITSI 

Participants 

Nom i cognoms  Entitat  

 

     CASAL DELS INFANTS ASB 
     CONSERVATORI LICEU 
     FUNDACIÓ TOT RAVAL 
     XARXA VEÏNAL DEL RAVAL 
SANTIAGO IBARRA     CONSELLER BCN EN COMÚ 
M. JOSÉ ARTEAGA     CONSELLERA PSC 
LAURA DE LA CRUZ     CONSELLERA ERC 
M. JOSÉ CHACÓN     CONSELLERA JuntsxCAT 
JÚLIA BAREA       CONSELLERA CIUTADANS 
TAHIR RAFI       CONSELLERA CIUTADANS 
GERARD VERDES      TÈCNIC DE DEMOCRÀCIA ACTIVA 

BORJA MORODO     TÈCNIC DE BARRI RAVAL 
 

Temes tractats 

 

El Govern obre la sessió exposant els temes a tractar: 

1. Ordre del dia del proper Consell de barri. 
2. Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri. 
3. Torn obert de paraules. 

 

1. Ordre del dia del proper Consell de barri.  
 
El conseller Santi Ibarra, fa la presentació de la sessió. Explica la proposta del Govern 
respecte l’ordre del dia del proper Consell de barri de Raval de 7 de octubre de 2020. 
La proposta que fa el Govern és: 

- Punt informatiu. 
- Precs i preguntes. 
- Punt monogràfic: Mesura de Govern mesures Post-COVID. 

 
El Districte de Ciutat Vella s’ha vist molt afectat tant a nivell social com comercial per 
les conseqüències de la crisi del COVID 19. Durant el període de confinament i fins ara, 
des del Districte s’ha anat parlant ambles entitats i veïnes sobre la situació 
sobrevinguda i les possibles respostes a dur a terme. És per això que és vol fer una 
Mesura de Govern on es recullin les actuacions dels diferents àmbits per pal·liar la crisi 
social i econòmica. Es fa la proposta de dura al proper Consell de Barri aquesta 
Mesura, de manera que es pugui treballar també amb el veïnatge del barri. 



 

La consellera M. José Arteaga insisteix en què es vol treballar conjuntament amb 
tothom, i construir les accions a a dur a terme. 
 
 
 
Precs i preguntes: 
Casal dels Infants: Pregunta si aquesta documentació és podrà tenir prèvia al Consell 
de Barri, per tal que les entitats puguin anar treballant i reflexionant sobre els 
diferents eixos d’intervenció. 
 
Fundació Tot Raval. Insisteix en la necessitat de poder treballar prèviament les 
propostes, i si el Consell de barri serà l’únic espai on treballar-la de manera 
comunitària. La situació actual de reunions a través de mitjans telemàtics dificulta a 
vegades aquestes dinàmiques i seria interesant tenir un feedback previ. 
 
Xarxa Veïnal. Demana informació sobre la situació actual de la contracta de neteja i 
quina previsió és té en relació als Pressupostos participatius. 
 
El Conseller Santi Ibarra respon: 

- No està resolta encara la contracta de neteja, i després encara s’hauran de 
resoldre les al·legacions. Un cop això és faci és on es començarà a treballar amb 
les empreses adjudicatàries, i aquest serà el moment de la participació. Acorda 
que facilitarem més informació al proper Consell de Barri. 

- Pressupostos participatius. Actualment hi ha dificultats pressupostaries a 
l’Ajuntament, on s’està limitant el pressupost d’inversió per donar resposta a 
les necessitats socials generades per la crisi del COVID. El pressupostos 
participatius justament tractaven de despesa d’inversió. Hem d’esperar per 
veure quines alternatives es podran trobar, però encara no tenim aquesta 
informació. 

- De la Mesura de Govern, aquesta és a nivell de Districte i es vol poder parlar a 
tots els consells de barri. Es realitzarà consulta per saber si podem facilitar 
informació prèvia al Consell del Raval, tot i que tenim molt poc temps. Insisteix 
en que les mesures que es proposen s’han anat parlant ja anteriorment amb les 
entitats i el veïnatge, així com també s’ha treballat amb altres grups municipals. 

 
 
 
. 
2. Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri.  
 

A continuació es repassen els darrers acords pendents del Consell de Barri. 

Valorar proposta de butlletí cultural: S’està treballant una proposta de facilitar un 
espai de comunicació comunitària al barri, a través de la contractació d’una empresa 
que ens ajudi a iniciar i dissenyar els processos. Portarem més informació al proper 
Consell de Barri. 



 

Trobada amb AMICAL per tractar demandes relacionades amb esport: Ja s’ha realitzat 

les actuacions amb l’entitat, que corresponien a una demanda d’ús d’una pista 

municipal. 

Revisar usos de les cistelles de Plaça de Terenci Moix: Es van retirar les cistelles durant 

al situació de confinament i quan les indicacions de salut no recomanaven 

concentracions. Actualment tornen a estar en ús.  

Revisar el protocol de GUB als Jardins de Dolors Aleu i entorns i a la Plaça de Terenci 

Moix: S'ha parlat d'aquest tema a la Taula d'espai públic i convivència.  

Retorn dels grups de treball CB: Es van afegir les conclusions dels dos grups de treball 

del darrer Consell de Barri a l'acta del mateix, en forma de document annex. Està 

disponible a la web del Districte. 

Fer difusió de la nova contracta de neteja: Atès que l'adjudicació de la nova contracta 

de neteja no estarà enllestida fins al 2021, s'acorda treballar amb el Departament 

responsable de la mateixa per tal de realitzar un procés participatiu després de  

l'adjudicació, on es puguin incorporar i valorar les especificitats del territori i les 

necessitats concretes d'aquest. Es sol·licita a l'Àrea de Medi Ambient que es faciliti la 

planificació de calendari de la nova contracta. 

Estudiar moure els contenidors del C/ Reina Amàlia: Les possibles ubicacions 

alternatives serien a Ronda Sant Pau però cal la modificació de elements de via pública 

que fan necessari un estudi més detallat. 

3. Torn obert de paraules 
 

No hi ha cap intervenció. 

 

Acords 

 

Es decideix que el tema del proper Consell de Barri serà:  

Mesura de Govern mesures post COVid 

 
 
Es clou la Comissió de Seguiment a les 19.10h 
Els/les Tècnics/ques de barri 


